
        
              

           
 

              
          

              
              

     
  

        
      

       
        

         
     

        

        

      
        

     
        

        

        
        

       
        

      

     
       

        

          

        

       

       

       

       
      

       
      

       
       

      
      

      
       

       

       

        

זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש  ִעם ִּפירּוׁשִעם ִּפירּוׁש
ָמתֹוק ִמְּדָבׁשָמתֹוק ִמְּדָבׁש  ַעל ַהַּפְרָׁשהַעל ַהַּפְרָׁשה

 

עלון מס' 185                                        פרשת במדבר תשפ"ביו"ל בעזהשי"ת ע"י מרכז "מתוק מדבש" ת.ד. 5315 ירושלים

ב"ה
לוח עמוד היומי בזוה"ק פרשת נשא

מתוק מדבשוילנאיום
תקפ-תקפה קטז ע"א ראשון'

תקפה-תקצב קטז ע"ב שני
תקצב-תקצז קיז ע"א שלישי
תקצז-תרג קיז ע"ב רביעי
תרג-תרט קיח ע"א חמישי
תרט-תרטו קיח ע"ב שישי
תרטו-תרכא קיט ע"א שב"ק

חלק ו - פרשת משפטים

אפרשת במדבר תשפ"ב
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@gmail.com :ד               לקבלת העלון מידי שבוע יש לשלוח אימייל בכתובת

ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"  ע"פע"פ  "ָמתֹוק ִמְדָבׁש""ָמתֹוק ִמְדָבׁש"  הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל

)cm 24/17( פורמט רגיל
פורמט בינוני - מהדורת ר' הערשל וועבער 

)cm 17/12(

פורמט כיס 
 "ובלכתך בדרך" 
מהדורת ר' יוסף 

צבי בערגער
)cm 16.5/11.5 (

02-50-222-33  מוקד
www.matokmidvash.comהזמנות:

 משלוחים חינם
  עד הבית 

לכל חלקי הארץ

3022233           פרשת במדבר תשפ"ב


